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Convenções de A.A. no Brasil - o livreto contando a história das nossas Convenções.

“Agora já temos um livreto que conta as histórias de nossas convenções. Foi um trabalho
árduo de pesquisas que envolveu muitos companheiros que saíram a campo em busca de
informações. E o resultado foi esse belíssimo trabalho, riquíssimo em informações históricas de nosso A.A. aqui no Brasil”.

ATUALIZANDO
INFORMAÇÕES:
Neste último mês (26/06 a
25/07) foram realizadas 195
inscrições, pelas seguintes
Áreas:
Área 01 RJ =100 / Área 02 MG
=05 / Área 04 SP = 50 / Área
19 AL = 15 / Área 25 AC = 03
Área 35 BCG = 01 / Área = 43
BAV=15 / ONLINE =06
Foram vendidos no mesmo
período 65 livros Passo a
Passo. Precisamos retomar à
nossa média de 150 livros por
mês!
O número de 187 inscrições
é a nossa média mensal.
Precisamos manter a chama
acesa!!!
Foram vendidos neste mês
365 livretos Convenções de
A.A. no Brasil. Apesar de ser
um lançamento, temos a meta
de 5.000 livretos como
objetivo!
RESUMO
Até o dia 25 de Julho de 2019
5.522 inscrições realizadas meta: 7.000 - faltam 1.478
para alcançar a meta.
7.437 livros Passo a Passometa: 10.0000 - Faltando
2.563 para atingir o objetivo
Total do livreto Convenções
de A.A. = 1004 - Meta 5.000 Faltando 3.996 para alcançar

E como não estamos fechados a nenhuma nova história ou alguma correção sobre nossas convenções, pedimos àqueles que tiverem algo a acrescentar ou a corrigir para uma
provável próxima edição do livreto que nos envie, o objetivo é sempre melhorar. Por
exemplo, um companheiro atento da Área 33 percebeu um erro histórico na página 18 do
livreto que diz ser o Grupo Tarde Azul o primeiro do estado de MG, na realidade o Grupo
Tarde Azul é o primeiro da cidade de Belo Horizonte, haja vista que o primeiro Grupo de
Minas Gerais é da cidade de Juiz de Fora, pois foi lá o início de nossa irmandade naquele
estado.
Agradecemos a observação do companheiro!

Comissão de Agenda
A programação da Convenção já foi finalizada, e em breve, serão feitos os convites aos nossos expositores alcoólicos e não alcoólicos. Confira nossa agenda
em nosso site www.convencao2020.org.br e no livreto As Convenções de A.A.
no Brasil.
Comissão de Recepção
A Comissão de Recepção continua cadastrando voluntários para colaborarem
durante a convenção. Estimamos a necessidade de um total entre 300 a 400
companheiros para ajudarem durante o evento. Aqueles companheiros que quiserem servir como voluntários favor entrar em contato com Fernando pelo email c.convencao@mg.aabrasil.org.br
Estamos pedindo aos responsáveis pelas caravanas para nos informar o horário
de chegada para que possamos recebê-los com um atendimento à altura.
Comissão de Sede
A Comissão de Sede finalizou a contratação da empresa responsável pelo som,
imagem e tecnologia, faltando somente a assinatura do contrato. Os próximos
passos envolvem contatos com as empresas responsáveis pelas refeições, café,
etc. Tudo pensando no conforto de nossos convencionais.
Comissão de Divulgação
Continua incansavelmente visitando Grupos, Distritos, Áreas divulgando o
evento e incentivando a criação de consórcios para incentivar os companheiros
a fazer a sua inscrição e com isso mantendo a chama acesa.
Comissão de Cerimonial
Sabe aquele toque mágico do evento? A Comissão de Cerimonial está pensando
nele com muito carinho…,
CATI – Comissão de Assuntos da Tecnologia da Informação
Breve uma surpresa: um novo clipe, bem curto ao modelo da Convenção Internacional, para animar e entusiasmar ainda mais nossos companheiros. Esse novo clipe foi aprovado na última reunião da Junta de Custódios e está sendo criado por uma empresa da área de comunicação. Aguardem!!!!!!!!!!!!
Enfim, todos companheiros e companheiras que compõem o CEC – Comitê Especial da Convenção estão movimentando-se para que os convencionais recebam o melhor tratamento possível e para que a Convenção seja inesquecível para todos.

https://www.convencao2020.org.br

